
 

 



 

 
BOLETIM 01 

Informações Gerais 
 

1. APRESENTAÇÃO 

Vamos realizar o famoso Acampamento Regional do Ramo Lobinho, trazendo uma 
proposta nova, adaptada para os tempos de pandemia. Realizaremos nosso acampamento 
no formato híbrido, com a possibilidade de as Unidades Escoteiras Locais optarem, no 
momento da inscrição, pela aplicação de parte da programação na forma presencial (para 
as unidades que já estão liberadas e com seus protocolos em dia), ou de forma online, para 
aquelas que ainda não retornaram ao presencial. Teremos atividades para serem feitas em 
CASA, obrigatórias PARA TODOS, tais como a flor vermelha, a montagem de barracas e as 
refeições. 

O AcampLobo irá acontecer nos dias 02 e 03 de outubro. Será um final de semana que irá 
proporcionar conhecimento sobre histórias da jângal, trabalhar o marco simbólico do 
Ramo Lobinho, estimular os Lobinhos a conhecer suas personagens, interagir com os 
velhos lobos e sentir-se parte da grande alcateia de Seeonee. 

 

2. PROGRAMAÇÃO 

A programação detalhada será divulgada no Boletim 2. A Alcateia irá seguir a programação 
de acordo com a opção escolhida na inscrição: Presencial ou Online.   

Os inscritos serão contatados via e-mail previamente ao evento. A comunicação é feita pelo 
e-mail informado no PAXTU, portanto, mantenha atualizado para receber as informações.  

 

3. INFRAESTRUTURA  

As Alcateias que optarem pelo Online irão participar de toda a atividade pela plataforma 
Zoom nos dias de evento em suas casas.  

Para o presencial a programação é dividida em atividades que serão executadas dentro da 
sede da Unidade Escoteira Local, seguindo o protocolo de Retorno as Atividades 
Presenciais e outras que serão em conjunto no online pela plataforma Zoom em suas casas.  

4. PARTICIPAÇÃO 

Podem participar Lobinhos e, no mínimo, um escotista ou dirigente por cada alcateia, 
ficando esse como responsável pela aplicação das atividades presenciais e àquelas online 
que couber ao aplicador, avaliação e postagens das tarefas validadas. Os participantes 
deverão estar devidamente registrados na UEB. 

 

 



 

 

5. INSCRIÇÃO 

5.1 Valor: O evento tem custo de R$ 10,00 cobrindo o distintivo e gastos administrativos. Os 
distintivos dos participantes serão entregues nas pastas das respectivas Unidades 
Escoteiras no Escritório Regional após o evento.  

5.2 Forma de Inscrição: A inscrição será realizada em lotes pelo PAXTU Administrativo de 
cada Unidade Escoteira.  

5.3 Data Limite: As inscrições e pagamento do evento deverão ser realizadas até o dia 24 de 
setembro.  

5.4 Pagamento: O pagamento deverá ser feito pelo boleto gerado no ato da inscrição pelo 
Paxtu em parcela única. Não ocorrendo o pagamento no prazo, a inscrição será cancelada. 

5.5 Pagamentos Agendados: Inscrições efetuadas e com o pagamento agendado para após 
a data limite não serão aceitas no evento. 

5.6 Ressarcimento de Inscrição: O inscrito que desejar cancelar a inscrição e solicitar 
reembolso do pagamento deverá realizar a solicitação pelo e-mail 
eventos@escoteirosrj.org.br em até quinze dias antes do evento, tendo direito a 60% do 
valor original. Após esse prazo, não será feito reembolso da inscrição, apenas a transferência 
da mesma de acordo com os prazos estipulados pela organização do evento. 

5.7 Substituição de Inscrição: O escotista ou dirigente poderá substituir o inscrito através 
do e-mail eventos@escoteirosrj.org.br  até sete dias antes do evento. 

 

6. PROGRAMAÇÃO 

A Coordenação divulgará, previamente, a lista dos materiais necessários para que as 
atividades programadas possam ser realizadas pelos participantes. 

O escotista ou dirigente responsável pela alcateia inscrita receberá uma tarefa a cada hora 
para aplicar aos Lobinhos. Após o cumprimento das tarefas, seja presencial ou online, 
conforme opção, o responsável pela alcateia enviará imagens ou vídeos (conforme for 
pedido) para a página do evento, com o nome da Alcateia e o Grupo que pertence. 
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Programação (Que seguirá o Horário de Brasília) 

Data Hora Atividades Formas de 
Apresentação 

Sábado 
02/10 14h 

Abertura online. Hasteamento do Pavilhão 
Nacional, Boas-vindas, palavras iniciais e 
Grande Uivo 

Sala Zoom 

 14h30 Lançamento da 1ª tarefa   
15h40 Lançamento da 2ª tarefa  
16h40 Lançamento da 3ª tarefa  
17h40 Lançamento da 4ª tarefa  

18h Intervalo – hora do banho e refeição  

20h Montagem das barracas improvisadas  
(cada um na sua casa)   

21h Flor Vermelha  
(cada um na sua casa)  

21h30 Fim do primeiro dia. Hora do sono  
 

Data Hora Atividades Formas de 
Apresentação 

Domingo 
03/10 9h Abertura do segundo dia.  

Café da manhã coletivo. Sala Zoom 

 9h30 Lançamento da 5ª tarefa  
 10h40 Lançamento da 6ª tarefa  

11h40 
Encerramento: Saudação a bandeira 
nacional, oração, palavras finais e 
agradecimentos. Grande Uivo e Caça Livre. 

 

12h10 Fim do Acampamento  
 

REGRAS DO ACAMPLOBO NA JÂNGAL: 

1) A programação será aplicada, tendo como horário oficial o de Brasília. 
2) Seguindo o programa educativo do Ramo, onde não há competição, as tarefas terão 

finalidade de desenvolver o conhecimento e atitudes relativas ao objetivo do 
Acampamento. 

3) A inscrição de adultos e jovens no acampamento implicará no conhecimento e 
aceitação tácita das regras e suas disposições, não cabendo reclamações ou 
ressarcimentos de qualquer espécie. 

4) A participação do Lobinho, dependerá da inscrição de, pelo menos, um Escotista ou 
Dirigente responsável pela Alcateia (Inscrição pelo Paxtu Administrativo). 

5) Cada Alcateia inscrita terá, no mínimo, um escotista ou dirigente responsável pela 
aplicação e postagem da tarefa devidamente cumprida, na página a ser indicada pela 
Coordenação. 

6) Levando em consideração que nem todas as UELs (Unidades Escoteiras Locais) 
retornaram a forma presencial, a atividade poderá ser desenvolvida de duas formas, 
presencial ou online. Caberá a alcateia, no momento da inscrição, decidir em qual 
formato participará, sendo certo que as tarefas serão lançadas em ambos os formatos, 
de modo a não causar prejuízo na participação.  



 

 

7) Dependendo do tipo de tarefa, essa poderá ser adaptada para o formato online, ou ser 
desenvolvida de forma diferente, para possibilitar sua aplicação.  

8) O Escotista e/ou Dirigente responsável pela Alcateia buscará as tarefas junto a 
Coordenação e aplicará aos lobinhos, de forma presencial ou online, conforme opção 
da Seção e/ou UEL, sendo certo que, na hipótese da participação presencial, deverão 
ser observadas todas as normas de segurança contra o COVID 19 adotados pela UEL. 
Após a realização da atividade, o responsável pela Alcateia postará, no formato pedido, 
imagens da sua Alcateia realizando a tarefa, na página do evento criada para essa 
finalidade.  

9) A Coordenação lançará, previamente, a lista de materiais necessários para a realização 
de cada uma das tarefas. 

10) Os Lobinhos desenvolverão as tarefas, de forma presencial ou diretamente de suas 
casas, conforme opção da UEL ou Seção.  

11) Caso a situação da pandemia de COVID 19 se agrave ou impeça a realização do 
Acampamento no formato desejado pela UEL ou Seção, a Coordenação disponibilizará 
os arquivos de aplicação online para todos os inscritos.  

12) Aos Escotistas e/ou Dirigentes responsáveis pelas Alcateias caberá a função de 
facilitadores e aplicadores das atividades do Acampamento, devendo manter a 
animação e espírito de equipe nas suas Alcateias. Importante nosso contato com eles 
e orientações, de modo a valorizar suas tarefas e a própria atividade. 

13) Os vídeos e fotos serão postados pelo Escotista e/ou Dirigente responsável pela 
Alcateia, contendo o nome da Alcateia e Grupo a que pertence. Importante 
observar a forma de apresentação da tarefa (se foto, vídeo, quanto a edição etc). 

14) Os casos omissos ou não previstos no regulamento, serão decididos pela Coordenação 
do Acampamento. 

 

7. INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Ao inscrever-se nesse evento, o participante permite que as seguintes informações 
pessoais sejam disponibilizadas para a Organização do Evento, com o objetivo de preparar 
a organização do mesmo: Nome Completo, nome e numeral da Unidade Escoteira Local, 
endereço de e-mail, número de telefone celular. 

Seguindo a LGPD, todas as informações pessoais que forem necessárias para a organização 
do evento devem ser registradas aqui, e o consentimento deve ser reforçado durante o 
evento.  

8. NORMAS 

1. ATITUDES E COMPORTAMENTO: eventos escoteiros são um local de encontro, 
intercâmbio e amizade, marco de valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não 
sejam respeitadas as normas ou instruções apresentadas pela Equipe de Organização, 
serão tomadas as medidas apropriadas que poderão, inclusive, culminar com a exclusão 
do participante. No caso de exclusão, o participante responderá pelo pagamento integral 
de todas as despesas decorrentes dessa situação. 

 



 

 

2. APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Regra 44 do P.O.R., nas cerimônias oficiais de 
abertura e encerramento, e sempre que solicitado pela Equipe de Organização, deverá ser 
utilizado o uniforme ou vestuário escoteiro. 

3. RELAÇÕES INTERPESSOAIS: não serão permitidas atitudes ou situações que 
comprometam a integridade física, psíquica e moral dos participantes, ou sua estabilidade 
emocional. Os participantes devem manifestar respeito mútuo. Os adultos deverão 
respeitar a Política de Proteção Infanto-juvenil dos Escoteiros do Brasil, conforme previsto 
no Capítulo 15 de nosso P.O.R. 

4. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS: é terminantemente proibido o consumo de 
bebidas alcoólicas em atividades escoteiras. 

5. POSSE E CONSUMO DE DROGAS: a posse e/ou consumo de drogas é crime previsto no 
Código Penal Brasileiro. Qualquer participante que seja surpreendido com drogas, 
consumindo ou facilitando a outros, será excluído da atividade e o caso encaminhado às 
autoridades competentes.  

6. ARMAS: não é permitido aos participantes da atividade portar, a qualquer tempo, arma 
branca e/ou de fogo, ainda que tenha o porte devidamente autorizado, salvo agentes 
públicos de segurança no exercício de sua função.  

7. USO DE IMAGEM: Os participantes cedem aos Escoteiros do Brasil o uso de imagens, na 
forma de fotografias ou vídeos realizados ao longo da atividade, para fins de promoção do 
Escotismo no Brasil e no Rio de Janeiro. Este material poderá ser utilizado em recursos 
gráficos e/ou digitais destinados aos propósitos escoteiros e à divulgação do Movimento 
Escoteiro. 

8. POLÍTICA DE PROTEÇÃO INFANTO-JUVENIL: os eventos realizados estritamente os 
princípios os regrados pela Política de Proteção Infanto-juvenil emanada dos Escoteiros do 
Brasil.  

9. OUTROS 

Os procedimentos não previstos serão decididos e analisados pela organização do evento 
e Diretoria Regional. Caso deseje informações complementares entre em contato pelo e-
mail eventos@escoteirosrj.org.br, telefone (21) 2533-9207, ou diretamente com a 
organização pelo e-mail geraldo.danil@escoteirosrj.org.br.  

 

José Ricardo Sousa da Silva 

Coordenador Regional do Ramo Lobinho 

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2021 

 

mailto:eventos@escoteirosrj.org.br
https://www.google.com/search?q=uebrj&rlz=1C1CHZO_pt-BRBR955BR955&oq=ueb&aqs=chrome.1.69i59l2j69i57j69i59j0i433j0j46i175i199j0l2j46i175i199.3925j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:geraldo.danil@escoteirosrj.org.br

